
 المهمة األولى

 الصف : ....................                                                                              االسم:   ........................         

 :مع مراعاة مايمي   055إلى   05اكتب قصة قصيرة  يتراوح عدد كمماتها   من 
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 الثانيةالمهمة 

 الصف : ....................                                                                              ........         االسم:   ................

:إلى عناصرها حللهاثم التالية اقرأ القصة   

فرحاتُالعمُ ُمرضُ   

ُ؛مًنُهلًلُيري ً ُامحبوًبًُاطيًبًُرجًلُُكانُالعمُفرحاتُجاءُفصلُالصيفُعلىُالقريةُالجميلةُ،و
ويبلُشروقُالشمسُمنُكلُيومُُيذلبُإلىُحقل ُُويرجعُ،ألن ُكانُيساعدُالجميعُويتُالحاجةُ

كًانُالاللحًونُيًدُُ،ولًمُيًذلبُإلًىُحقلً ،ُوذاتُيًومُُمًرضُالعًمُفرحًاتُُإلىُبي  ُفيُالمساء
فًذلبواُُُالعًمُفرحًاتُالحً ُالجميًعُايًابُصادُالقمحُُوجمعُكًلُمًنهمُمحصًول ُ ان هواُمنُح
ُ حصادُُالقمحُفيُحقًلُالعًمُفرحًاتُفيُوفيُصباحُاليومُال اليُ عاونُالاللحون،ُللسؤالُعن ُ

ُفرًحاُبمحصولُالقمحُُوفرًحاُهكثرُبحبُهللُالقريةُل ُ ُُلمُيمضُيومُح يُكانُالعمُفرحات

ُ

  عنوان  لمقصة
.................................................................................... 

 خصياتالش 
......................................................................... 

  المكان
.................................................................................... 

  الزمان
.................................................................................... 

 القصة بداية  
..................................................................... 

 المشكمة( طالوس( 
............................................................... 

 ) النهاية ) الحل 
................................................................ 

 

 

 

 



 الثالثةالمهمة 

 الصف : ....................                                                                              االسم:   ........................         

 :إلى عناصره للهالتقرير التالي ثم حاقرأ 

فيُرحلةُإلىُمعرضُالقالرةُالدوليُللك ابُُالماضيُيومُاإلثنينذلبتُمعُرفاييُُ
ُبهدفُ عرفُالعديدُمنُالك بُفيُالمجاالتُالمخ لالةُ ُ

وصلناُإلىُهرضُالمعرضُفيُوُ،الساعةُالثامنةفيُ مامُُمنُهمامُالمدرسةُالحافلةُركبنا
ويدُجذبُُ،ُو جولناُفيُالمعرضُوشالدناُك باُم نوعةُعلميةُوهدبيةُوخيالية مامُال اسعة،ُ

ُُُ ان بالناُالصاالتُالكبيرةُو صميمهاُالم ناسق

،ُعصًراُ ناولناُوجبةُخاليالةُفىُالمعرضُوعدناُإلىُالمدرسةُفيُ مامُالساعةُالثالثة
وكلُمناُيحملُفيُذاكر  ُيوماُالُينسىُمملوءاُبالمعلوماتُالماليدةُوزدناُرابةُفيُاي ناءُالك بُ

ال يُ س ضيفُُبنيُهنناُلمُنس طعُحضورُالندواتال يُ نميُمعرف ناُوخبرا نا،ُولمُيعج
واألدبيةُللس زادةُمنُعلمهمُوخبرا هم،ُوهي رحُزيارةُالمعرضُمرةُُالشخصياتُالعلمية

ُهخرى،ُكماُاي رحُهنُنعدُسجلُموثقاُبالصورُومقاطعُالاليديوُعنُ الاصيلُلذهُالرحلةُ ُ

               ُلذاُال قريرُعنُرحلةُإلى 
           ُساعةُال حركُكانت 
         ُساعةُالعودةُكانت 
 تُليُ.                وسيلةُالمواصل 
                        ُشالدتُفيُالرحلة 
                         يمتُفيُالرحلةُبـ 
                       ُهعجبنيُفيُالرحلة 
                 ُلمُيعجبنيُفيُالرحلة 
 ُ                             ُهي رحُهن 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

  



 الرابعةالمهمة 

 الصف : ....................                                                                              االسم:   ........................         

مراعًياُجمالُالخطُُ،كلمةُ(05ُُ.055ُ  راوحُُعددُكلما  ُمنُ)ُُبُ قريًراُعنُرحلةاك 

ُ .ومس عيناُبالعناصرُال اليةيمُ وعلماتُال ريوصحةُُاإلملء،ُ

 

 هارص 72 الشهاى : األحذ 

 : العاشزة صباحاالذُاب

 العْدة : الْاحذة  ظِزا

هجوع األدٌاى ،  الوكاى :

 بوٌطقت هصز القذٌوت 

هثل ُذٍ  رتكزا  اقتزاحاث :

الزحالث ّالتشجٍع علٍِا حتى 

ٌتسٌى لٌا أى ًعزف الوعالن 

الثقافٍت ّالحضارٌت ّالتارٌخٍت 

 فً بلذًا

سٌارة  تفاصٍل ّحقائق دقٍقت:

بقاٌا الحصي الزّهاًً ، 

ّالكٌٍست الوعلقت، ّالوتحف 

القبطً، ّالوعبذ الٍِْدي، 

 ّجاهع عوزّ بي العاص. 

رأي إٌجابً : االستوتاع 

كاى لَ أُوٍت تارٌخٍت بشٌارة ه

ّدٌٌٍت كبٍزة ، جعلِا قبلت 

للسائحٍي هي هختلف أًحاء 

العالن ،حٍث ٌْجذ بِا أُن دّر 

 العبادة لألدٌاى السواٌّت الثالثت 

عذم هشاُذة جوٍع : رأي سلبً

هعالن هجوع األدٌاى؛ لقصز 

 فتزة الزحلت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

  

 

  

 ال قرير
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 الخامسة المهمة 

 الصف : ....................                                                                              االسم:   ........................         

ترشيد استخدام الماء فيما يتراوح عدد الكممات من  تحث فيها زمالءك عمى  إرشاداكتب لوحة 
كتابة خمس نقاط  –المقدمة  -عدد الكممات –العنوان مراعاة ما يمي:    مع . 055إلى  05

 .عالمات الترقيم   –اإلمالء الصحيح  –إرشادية 

اإلجابة   
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 اىذراسً اىثاًّاىفصو  –اىعرتٍح اىيغح  –اىراتع اىصف  –اىَهاً األدائٍح 
 

 سٍَر اىغرٌة       اىذراسً اىثاًّ         اىفصو  –اىعرتٍح اىيغح  –اىراتع اىصف  –اىَهاً األدائٍح       

  الميام األدائية  لمغة العربية  إجابة            
 الميمة األولى                       

 .......  ............................................الفصل: .......  ............................................االسم: 
 مع مراعاة: 055 – 05اكتب قصة قصيرة يتراوح عدد كمماتيا من     

بداية القصة  –الزمان  –المكان  –الشخصيات  –وضع العنوان لمقصة  
 رقيم .عالمات الت –جمال الخط  –الكتابة الصحيحة  –ووسطيا ونيايتيا 

  اإلجابة                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة شجرة ) قصة قصيرة (حكاي               
مْن أشجاِر الغابة سوَف َأحكي لكم قصتي، في يوٍم  أنا شجرةٌ     

من األيام وأنا صغيرٌة كنت أشعُر بالحسِد والغيرِة، كمما شاىدُت 
أرنًبا يمعُب، أو كمًبا يجري، أحست أمي الشجرُة العجوُز بما أشعُر 

 بِو فقالت لي: ال تْحُسدي أحًدا عمى ما أعطاه اهلل.
أجبُتيا: لماذا جذوُرنا ثابتة في األرِض، فال نتمكُن من الجري    

 أو القفز؟ أتمنى لو كنُت بال جذوٍر حتى ألعَب مَع األرنِب والكمِب!
ضحكْت الشجرة األم، ثمَّ قالْت: "تخيمي أنِك بدون جذور، ماذا     

تفعميَن حين تشعريَن بالجوِع والعطِش؟  أننا نتناوُل طعاَمنا 
 نا عن طريِق جذوِرنا. وشرابَ 

ما إْن قالْت أمي ذلَك، حتى نزَل المطُر وابتمِت األرُض، فبدأُت   
 أشرُب الماَء، وبدأُت أنمو يوًما بعَد يوٍم راضيًة ِبما أعطاني اهلل! 

 



 اىذراسً اىثاًّاىفصو  –اىعرتٍح اىيغح  –اىراتع اىصف  –اىَهاً األدائٍح 
 

 سٍَر اىغرٌة       اىذراسً اىثاًّ         اىفصو  –اىعرتٍح اىيغح  –اىراتع اىصف  –اىَهاً األدائٍح       

 الميام األدائية  لمغة العربية                 
 الثانيةالميمة                        

 .......  ............................................الفصل: .......  ............................................االسم: 
 التالية ثم حمميا إلى عناصرىا: اقرأ القصة  

 مرض العم فرحات                        
جاء فصل الصيف عمى القرية الجميمة، وكان العام فرحات رجال طيبا محبوبا من    

ىل قريتو؛ ألنو كان يساعد الجميع وقت الحاجة، وقبل شروق الشمس من كل يوم أ
يذىب إلى حقمو ويرجع إلى بيتو في المساء، وذات يوم مرض العم فرحات ولم يذىب 
إلى حقمو، كان الفالحون قد انتيوا من حصاد القمح وجمع كل منيم محقولو. الحظ 

، وفي صباح اليوم التالي تعاون الجميع غياب العم فرحات فذىبوا لمسؤال عنو
الفالحون في حصاد القمح في حقل العم فرحات. لم يمض يوم حتى كان العم فرحات 

 فرحا بمحصول القمح وفرح أكثر بحب أىل القرية لو. 
 عنوان القصة:    

  .العم فرحات ضمر   -
 الشخصيات:

  .الفالحون –العم فرحات  -
 المكان: 

  .الحقل –القرية  -
 الزمان:  

 فصل الصيف  -
 بداية القصة:  

 .جاء فصل الصيف عمى القرية الجميمة -  
 (:المشكمةالوسط ) 
 .مرض العم فرحات ولم يذىب إلى حقمو -  
 (: الحلالنياية ) 
 .تعاون الفالحون في حصاد القمح في حقل العم فرحات  - 



 اىذراسً اىثاًّاىفصو  –اىعرتٍح اىيغح  –اىراتع اىصف  –اىَهاً األدائٍح 
 

 سٍَر اىغرٌة       اىذراسً اىثاًّ         اىفصو  –اىعرتٍح اىيغح  –اىراتع اىصف  –اىَهاً األدائٍح       

 الميام األدائية  لمغة العربية               
 الثالثةالميمة                      

 .......  ............................................الفصل: .......  ............................................االسم: 
 اقرأ التقرير التالي ثم حممو إلى عناصره: 

ذىبت مع رفاقي يوم االثنين الماضي في رحمة إلى معرض القاىرة الدولي لمكتاب   
 الت المختمفة.بيدف تعرف العديد من الكتب في المجا

الساعة الثامنة صباحا ووصمنا إلى أرض من أمام المدرسة في كبنا الحافمة ر     
المعرض في تمام التاسعة، وتجولنا في المعرض، وشاىدنا كتبا متنوعة عممية وأدبية 

 وخيالية وقد جذب انتباىنا الصالت الكبيرة وتصميميا المتناسق.
رض وعدنا إلى المدرسة في تمام الساعة الثالثة تناولنا وجبة خفيفة في المع   

، ولم يعجبني أننا لم نستطع حضور ال ينسىكرتو يوما عصر، وكل منا يحمل في ذا
رض مرة أخرى ارة المع، واقترح زيمية واألدبيةالعمالندوات التي تستضيف الشخصيات 

 ن نعد سجال موثقا بالصور ومقاطع الفيديو عن تفاصيل ىذه الرحمة. وأ
 القاىرة الدولي لمكتاب معرض  :ىىذا التقرير عن رحمة إل -
 .الساعة الثامنة صباحا :ساعة التحرك كانت -
 ا.الساعة الثالثة عصر :ساعة العودة كانت -
  .الحافمة :وسيمة المواصالت ىي -
 .شاىدنا كتبا متنوعة عممية وأدبية وخيالية :شاىدت في الرحمة -
 .تجولنا في المعرض، و تناولنا وجبة خفيفة في المعرض: قمت في الرحمة -
 .يوما ال ينسى ممموءا بالمعمومات المفيدةكان  :ي في الرحمةأعجبن -
 لم نستطع حضور الندوات التي تستضيف :لم يعجبني في الرحمة -

 .الشخصيات العممية واألدبية
زيارة المعرض مرة أخرى، كما اقترح ان نعد سجال موثقا بالصور  :اقترح أن -

 ومقاطع الفيديو عن تفاصيل ىذه الرحمة.



 اىذراسً اىثاًّاىفصو  –اىعرتٍح اىيغح  –اىراتع اىصف  –اىَهاً األدائٍح 
 

 سٍَر اىغرٌة       اىذراسً اىثاًّ         اىفصو  –اىعرتٍح اىيغح  –اىراتع اىصف  –اىَهاً األدائٍح       

 الميام األدائية  لمغة العربية                 
 الرابعةالميمة                        

 .......  ............................................الفصل: .......  ............................................االسم: 
كممة ( مراعيا جمال  055:  05اكتب تقريرا عن رحمة تتراوح عدد كمماتو من )  

 الخط وصحة اإلمالء، وعالمات الترقيم، ومستعينا بالعناصر التالية:
 مارس 72الزمان: األحد 

 الذىاب: العاشرة صباحا
 العودة: الواحدة ظيرا

المكان: مجمع األديان 
 بمنطقة مصر القديمة.

 اقتراحات: تكرار مثل ىذه 
حتى يتسنى لنا الرحالت 

معرفة المعالم الثقافية 
 والتاريخية في بمدنا

تفاصيل وحقائق دقيقة: 
زيارة بقايا الحصن 
ة الروماني، والكنيس

المعمقة، والمتحف القبطي 
والمعبد الييودي وجامع 

 عمرو بن العاص

رأي إيجابي: االستمتاع بزيارة 
ية مكان لو أىمية تاريخ

عميا قبمة ودينية كبيرة، ج
، حيث يوجد بيا لمسائحين

أىم دور العبادة لألديان 
 السماوية الثالثة

رأي سمبي: عدم مشاىدة 
مجمع جميع معالم 

 األديان؛ لقصر فترة الرحمة 

 
 
 
 
 
 

 رحمة إلى مجمع األديان             
  72كان يوما ال ُينسى انتظرتو بفارغ الصبر، في يوم األحد الماضي   

من مارس استيقظت من النوم مبكرا، وذىبت إلى المدرسة وركبت الحافمة 
مع أصحابي الساعة العاشرة صباحا، وذىبنا في رحمة إلى مجمع األديان 

نطقة مصر القديمة، وىناك زرنا بقايا الحصن الروماني والكنيسة بم
المعمقة والمعبد الييودي وجامع عمرو بن العاص، واستمتعنا بزيارة مكان 
لو أىمية تاريخية ودينية كبيرة، جعميا قبمة لمسائحين في مختمف أنحاء 
العالم،ولكنني لم أشاىد جميع معالم مجمع األديان لقصر وقت الرحمة، 

عمييا ، حتى يتسنى لنا أن  واقترح تكرار مثل ىذه الرحالت والتشجيع
 .نعرف المعالم الثقافية والحضارية والتاريخية في بمدنا

 



 اىذراسً اىثاًّاىفصو  –اىعرتٍح اىيغح  –اىراتع اىصف  –اىَهاً األدائٍح 
 

 سٍَر اىغرٌة       اىذراسً اىثاًّ         اىفصو  –اىعرتٍح اىيغح  –اىراتع اىصف  –اىَهاً األدائٍح       

 الميام األدائية  لمغة العربية                 
 الخامسةالميمة                        

 .......  ............................................الفصل: .......  ............................................االسم: 
امتة ىىحح إرشادٌح تحج فٍها زٍالءك عيى ترشٍذ استخذاً اىَاء فٍَا  

 ميَح. ٍع ٍراعاج ٍا ٌيً:  055 – 05ٌتراوح عذد اىنيَاخ ٍِ 

 –متاتح خَس ّقاط إرشادٌح  –اىَقذٍح  –عذد اىنيَاخ  –اىعْىاُ  

 عالٍاخ اىترقٌٍ .  –اإلٍالء اىصحٍح 

 اإلجاتح                                  

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ترشٍذ استهالك اىَاء               

ها ٌشرب اإلّساُ واىحٍىاُ اىَاء ّعَح غاىٍح ٍِ هللا، ٍْ   

وّسقً اىْثاخ، وهى سر اىحٍاج وسر وجىد اىَخيىقاخ عيى 

 مىمة األرض.

 اىَىاطِ أُ:  يعيٍل عسٌس 

  .تحافع عيى مو قطرج ٍاء 

 .ترشذ إستهالك اىَاء 

 .ال تيىث اىَاء 

  .تْشر اىىعً تأهٍَح اىَاء 

 .تعذه سيىمٍاتل ىيحفاظ عيى اىَاء 
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